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Projekt ARCH: Arbetsmarknad – Rehab – Coach - Habo, ett ”Brovalv” att bygga på, för: 

”ATT ARBETA TILLSAMMANS MED INDIVIDEN MOT RÄTT FÖRSÖRJNING OCH 

SJÄLVSTÄNDIGHET.”   

Habo kommun söker härmed projektmedel för att kunna arbeta fram en modell för att kunna stötta 

målgrupperna i ansökan, att kunna ta sig fram tillsammans med samverkansparter och insatser som 

kan hjälpa dem att, inte hamna i eller komma ur ett utanförskap, samt för 6 platser i ”koll på förmåga 

– stöd till förändring” fram till och med december 2022.  

1. BAKGRUND 

Habo kommun har ingen arbetsmarknads enhet eller motsvarande som har som uppdrag att arbeta 

med de individer som uppbär ekonomiskt bistånd och/eller unga upp till 24år, och där man ser ett 

behov av rehabiliteringsinsatser och/eller det krävs stöttning för att komma närmre ett arbete, och 

en självförsörjning/rätt försörjning.  

Integrationsenheten i Habo har inrättat en arbetsmarknadsfunktion (Integrationscoach), i sin 

verksamhet, som arbetar med de nyanlända, med eller utan ekonomiskt bistånd, under tre år från 

mottagandet i kommun, mot självförsörjning och självständighet.  

Motsvarande funktion finns inte, på IFO - vuxen i Habo. Respektive handläggare för ekonomiskt 

bistånd har i uppdrag att arbeta med samordningen mot arbetsförmedling, försäkringskassa, projekt 

och rehabilitering, etc. Det finns inte utrymme att arbeta med detta i dag, och har därför blivit 

eftersatt. Då nuläge och prognoser, visar på ökning i de utsatta grupperna, så blir tiden och 

möjligheten än mindre, för att få till en samverkan som leder till progression för individen. 

Detta skapar ett glapp mellan relevanta insatser och individen och där individen inte själva har 

förmågan att täppa igen detta glapp. Tanken med projektet är att ha en funktion som överbryggar 

glappet mellan individen och insatserna, vilket skall leda till bättre mående, självständighet, 

självförsörjning/rätt försörjning. Insatsen skapar ett brovalv (Bridge Arch på engelska) där individen 

kan få stöttning utefter, sin förmåga, vilja och mål, mot insatserna.   

Då Habo ser en markant ökning av mottagare av ekonomiskt bistånd (april 2019 till april 2020, ökning 

med ca 40 % i volym), i antal och i volym, framförallt långvarigt mottagande1, vilket gör att behovet 

av en arbetsmarknads – rehab coach i Habo blir än större. Det blir en rundgång i att handläggare inte 

hinner arbeta med målgruppernas mål och planer, och samverkan, mot att gå från ekonomiskt 

bistånd till annan försörjning. Från april 2019 till april 2020 ser IFO en fördubbling av ärenden inom 

målgruppen, som har ekonomiskt bistånd, från ca 20st till ca 40st. IFO (och Integrationsenheten) ser 

 
1 Långvarigt mottagande av ekonomiskt bistånd räknas här som någon som mottagit ekonomiskt bistånd mer 
än 3 till 6 månader.   
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en förväntad ökning i maj och en toppning till sommaren 2020 av ekonomiskt bistånd, och en 

ytterligare trolig ökning till hösten 2020.  

I dags läget syns ingen ökning på grund av den ekonomiska nedgången, till följd av Convid-19, men 

den finns en viss eftersläpning av effekterna och ökningen på grund av Convid-19 kommer eventuellt 

att synas först under sommaren och början på hösten 2020. 

Det som är utmaningen för handläggarna som arbetar med ekonomiskt bistånd på IFO i Habo, är: 

• Att arbeta strukturerat (lösningsfokuserat), tillsammans med individen mot mål. 

• Samarbete med projekt och insatser inom regionen, samordningsförbundet, kommunal 

samverkan, arbetsförmedlingen, med flera. 

• Att hitta rätt vägar och hålla kontakten, gentemot arbetsförmedlingen och 

försäkringskassan, för att underlätta den sökandes väg mot de stöd och ersättningar de kan 

tillhandahålla.  

• Arbeta med att hitta praktikplatser, arbetsträningsplatser etc. och följa upp dessa.  

Den grupp som ökar mest är unga under 25 år, som i dag är ca 35 % av målgruppen. IFO ser att de 

flesta i gruppen skulle kunna arbeta, men att de behöver mycket stöd och många av dem har en 

rädsla och vågar inte komma vidare att söka arbete, ca 30 % av de unga har jobbat något.  

Hos huvuddelen av gruppen unga finns psykisk ohälsa (ca 80 %). Hos några i gruppen finns en trolig 

intellektuell funktionsnedsättning och bedöms av IFO befinna sig i gruppen som borde ha rätt till 

aktivitetsersättning, samt missbruksproblematik, samt varit i en beslutad placering. 

I målgruppen som är över 25år består ca (33 %) av personer som är utrikes födda. Många i gruppen 

över 25år har ett långvarigt försörjningsstöd och är långtidssjukskrivna. Det finns även missbruks- 

problematik och personer med psykisk ohälsa som har mkt liten möjlighet att själva komma vidare 

mot rehab – arbetsmarknads insatser, och rätt försörjning själva. I gruppen finns de som har någon 

form av intellektuella funktionsnedsättningar, och beslutat boendestöd.  

Bland de som handläggarna arbetar med på IFO – vuxen finns personer som varit inne i Enter, men 

där det inte funnits möjlighet att följa upp insatsen, och därför har personerna inte kommit vidare i 

sin progression.   

I målgruppen ingår även barnfamiljer, som är inne i eller där risken är stor, att det blir ett långvarigt 

ekonomiskt bistånd, om det inte sätts in insatser runt dessa. Långvarigt ekonomiskt bistånd för barn 

försämrar barnens utveckling och framtid.     

En del av ökningen av ekonomiskt bistånd beror på att försäkringskassan har ändrat sina riktlinjer, 

samt arbetsförmedlingens neddragningar. 

I Habo har vi sett följande i samarbetet med Arbetsförmedlingen. Detta påverkar projektets 

målgrupper och måste oftast kompenseras med kommunala resurser, och som den tänkta resursen 

behöver arbeta med: 

• Det är svårare och tar längre tid (nästan obefintliga) att uppmärksamma hälsohinder, och att 

arbeta mot arbetsförmågebedömningar. 
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• Finns inte tid att uppmärksamma särskilda behov, man blir en i mängden. 

• Saknas kartläggning av behov och målsättningar inför insatser av de som har mest 

bekymmer, vilket genererar att inte rätt insatser ges, och att individen avslutar insatser efter 

några månader utan att några svar har getts eller någon progression har skett.  

• Frånvaro av trepartssamtal  

• Individerna tappas bort på grund av att de inte förstår information till exempel via mail, på 

grund av individens språkliga och intellektuella förmåga.   

Det IFO i Habo sett runt samarbetet med Försäkringskassan.  

• En del i ökningen av ekonomiskt bistånd som setts hos IFO i Habo är individer som fått 

avslagsbeslut på fortsatt aktivitetsersättning, och nu behöver söka ekonomiskt bistånd, och 

som har stora problem med att själva kunna hittar vägar vidare själv.  

IFO i Habo upplever att Arena samarbetet i Habo har svajat den sista tiden. Anledningen har varit att 

det saknats Rehabkoordinator, och att Arena gruppen inte varit stabil då det varit många personer 

som bytts ut. IFO i Habo har själva sett att det inte funnits tid att hålla ihop Arena samarbetet under 

dessa förutsättningar.  

Habo kommun har fått möjlighet att kunna delta med 6 platser i Jönköpings kommun – AMA - ESF-

projektet, ”Koll på förmåga – Stöd till förändring”, men mot en kostnad på 78 000kr/deltagare. Detta 

är pengar som inte finns avsatta i Habo kommun för dessa platser, och för att kunna delta söker 

Habo kommun även pengar för detta från samordningsförbundet. Gäller bara för de platser som 

utnyttjas.    

2. Målgrupper 

• Unga under 29 år som varken arbetar eller studerar och som uppbär ekonomiskt bistånd 

och/eller ingår i gruppen kommunalt aktivitetsansvar.    

• Barnfamiljer som har långvarigt ekonomiskt bistånd eller riskerar ett långvarigt ekonomiskt 

bistånd.  

• Personer med psykisk ohälsa (gruppen inkluderar några som har fått avslag från 

försäkringskassan på den ersättning de haft tidigare), och som inte står till 

”arbetsmarknadens” förfogande. 

• Personer med missbruks bekymmer.  

• Gruppen f.d. nyanlända efter 3 år från uppehållstillstånd.  

Målgrupperna beräknas i dagsläget till ca 40st hos IFO – vuxen, i Habo.  

3. MÅL 

Syftet med projektet är att minska antalet långvariga ekonomiskt biståndstagare, och att färre 

skall komma in i ett långvarigt mottagande, genom att deltagarna blir självförsörjande/kommer i 

rätt försörjning och har ett bättre mående.  
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• 40 % av deltagarna får tillgång till insatser som är avpassade för dem till exempel att få 

möjlighet att delta i pågående arbetsmarknads/rehab – projekt eller insatser som pågår i 

närområdet och där Habo kommun har möjlighet att delta. 

• 80 % av deltagarna har deltagit i praktik eller arbetsträning eller gått vidare till studier.  

• Att 80 % av deltagarna i projektet upplever ett markant bättre mående enligt 

samordningsförbundets hälsoenkät, samt att de upplever sig inkluderade och ett större 

värde i samhället. 

• Att 50 % av deltagarna skall vid avslut fått rätt försörjning via, arbete (både icke- 

subventionerade och subventionerande arbeten), utbildning eller annat bistånd, och på så 

sätt inte vara kvar i/fastna i ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd.  

• Att utveckla, och om behovet kvarstår, implementera nya arbetsmarknadsinriktade åtgärder 

i kommunen. 

Alla målen och utfallet av dem är självklart beroende av en god samverkan med de insatser som finns 

tillgängliga och är adekvata för individen, samt kommunala verksamheter och privata näringslivet.  

4. AKTIVITETER 

Projektets aktiviteter är ett nytt angreppssätt för socialförvaltningen i Habo, för att kunna angripa de 

bekymmer som är relativt nya för Habo kommun. 

Arbetsmarknads/rehab coachen skall arbeta nära deltagaren, ibland ta i handen och leda till ”rätt” 

ställe, samt nära handläggarna på IFO, för att bättre kunna se behoven som finns, vad som behövs 

och hitta vägar vidare.  

De aktiviteter som planeras: 

• Samverkansgrupper inom socialförvaltningens Individ och familjeomsorgen, för att 

identifiera personer i målgruppen, och arbeta fram idéer på hur kunna gå vidare med de 

bekymmer som finns runt individerna i målgruppen.  

• Kartläggning av bakgrund, hinder för att komma vidare. 

• Kartlägga friskvårdsbehov. 

• Att tillsammans med deltagare sätta upp realistiska mål/delmål, ”måla och måla om 

drömmar”. 

• Vägledning och coachning av deltagarna från målgrupperna. För att arbeta mot: bättre 

mående, större självständighet och självförsörjning/rätt försörjning.  

• Att arbeta upp/bygga samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, 

Arenasamverkan och andra samverkans parter, på individnivå. 

• Stöttning i utredningar för kodning och ersättningar, tillsammans med arbetsförmedlingen 

och Regionen.  

• Arbeta upp, söka samverkan med aktiviteter som kan vara positiva för individen. Rätt stöd 

utefter förutsättningar.  

• Samarbeta med ”koll på förmåga stöd till förändring”.  

• Kontinuerlig lösningsfokuserad coachning med individen.   

• Och en massa annat, som bara slut på kreativitet sätter stopp för, agilt-tänk.  
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Synsätt och värderingar 

Projektet skall verka för likabehandling, inkludering och jämställdhet, och ta hänsyn till att alla 

personer har delvis lika, delvis har olika behov och vägar vidare.  

• Verka för att alla oberoende bakgrund, och män och kvinnor, får del av likvärdiga resurser.  

• Föra statistik och löpande beakta, om det finns omotiverade skillnader gällande vilka 

individer som deltar i de olika insatserna som erbjuds, och vilka resultat som nås, utifrån 

likabehandlings, inkluderings och jämställdhets perspektiv. Styrgruppen ansvarar för att följa 

upp och vidta åtgärder, i samverkan med samverkansparter, om det finns omotiverade 

skillnader.  

Barnperspektivet: arbete för att inga barnfamiljer skall behöva hamna i ett långvarigt beroende av 

ekonomiskt bistånd, och att barnen skall kunna leva under en bättre ekonomisk situation, ha 

vårdnadshavare som har en bättre hälsa, och att barnet därigenom barnet skall få en mer gynnsam 

utveckling i skolan och på sin fritid.  

Projektet skall arbeta enligt metodik: Lösningsfokuserad coachning och Supported Employment.  

5. BEMANNING OCH PROJEKTSTYRNING 

Huvudman för projektet blir socialförvaltningen i Habo kommun. 

Bemanningen består en arbetsmarknads/rehab coach, som jobbar för de ärenden som finns hos IFO i 

Habo. Coachen kommer att delta i IFO/vuxens ärendemöten för att få och bolla aktuella ärenden.  

Kravspecifikation vid rekrytering av ARCH: Erfarenhet att arbeta med arbetsmarknads och 

rehabiliteringsfrågor. Socionom, samhällsvetare, beteende/personal – vetare (eller annan likvärdig 

utbildning). Lokal/regional kunskap om området. Erfarenhet av att arbeta i politiskt styrd 

organisation. Gärna erfarenhet av lösningsfokuserad och/eller SE-coachning/IPS. 

Ca 20st beräknas resursen arbeta med samtidigt, storleken på gruppen kan variera beroende på 

insatsens art och förväntad arbetsinsats. 

Arbetsmarknads/rehab - coachen placeras organisatoriskt inom Integrationsenheten, för att få 

tillgång till den kunskap som arbetats upp inom Integrationsenheten runt arbetssättet i Habo, samt 

att kunna samarbeta med Integrationscoach. Operativ chef kommer att vara Integrationschefen i 

Habo kommun som leder projektet operativt.   

Arbetsmarknads/rehab coachen kommer att ha ett samarbete med Ungdomscoach i Habo kommun 

och kommer även sitta med i kommunens arbetsmarknadsgrupp, där arbetsmarknadsfrågor 

diskuteras.  

Styrgruppen består av IFO-chef, 1:e socialsekreterare – IFO vuxen och Integrationschef samt 

processutvecklare samordningsförbundet som följer upp projektet, och beslutar runt riktning och 

mål. Träffas en gång i månaden. Gruppen utökas vid behov med de andra parterna i 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. 
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6. EKONOMISKA RESURSER 

Önskan om projektmedel under 2 år plus 4 månader från och med 200901, om allt går som planerat, 

projektet tillförts pengar, resurs rekryterats och är på plats.   

Kostnad för projektet är tänkta att bekosta lönekostnader för den tänkta resursen, 

Arbetsmarknads/Rehab – coach inom socialförvaltningen i Habo.  

ESF-finansierade projektet, ”koll på förmåga stöd till förändring”, AMA – Jönköping, där vi kan få 

tillgång till platser, men där vi måste finansiera med egna pengar om 78 000kr/deltagare (en summa 

som Habo kommun även där ansöker om finansiering från Samordningsförbundet, 6 platser på två 

år). 

Habo kommun söker för: 

2020: 244 800kr, varav 46 800kr för, ”koll på förmåga stöd till förändring”. 

2021: 750 400kr, varav 140 400kr ”koll på förmåga stöd till förändring”. 

2022: 728 600kr, varav 93 600kr ”koll på förmåga stöd till förändring”.    

Övriga kostnader finansieras av Habo kommun socialförvaltningen, varav 40 % av kostnader för ”koll 

på förmåga stöd till förändring”, (betalas per plats). Se ekonomisk beräkning.  

7. TIDPLAN FÖR PROJEKTET 

200601-200831 Rekrytering av Arbetsmarknads/rehab – coach. 

200901-201031 Introduktion av resurs. Synliggörande, kartläggning och matchning av 

deltagare till projektet. Bygga upp samverkan med samverkans parter.  

201101-220901 Operativt löpande arbete mot självständighet, självförsörjning, rätt 

försörjning, bättre mående. Synliggörande, kartläggning och matchning 

av nya deltagare i projektet.  

221001-221231 Avslut av projektet. Slututvärdering av projektet och arbete mot en 

eventuell implementering av projektet in i ordinarieverksamhet.  

  

9. HUR UTVÄRDERAS PROJEKTET? 

Projektet utvärderas kontinuerligt, via arbetsledning, styrgrupp och via ledningsgruppen. Projektets 

syfte och mål skall finnas levande och vara tydliga i hela den verksamhet som resursen jobbar inom.  

Delavstämning av projektet kommer att ske efter varje 6 månader av projektet, av styrgrupp. 

Slututvärdering görs, av socialförvaltningen, i god tid innan projektets slut, för att fånga upp 

projektets effekt för deltagarna.   
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Händelser utanför projektet som påverkar projektets förutsättningar, genomförande och 

utvärdering, som t ex förändrad lagstiftning, omorganisationer eller ändrade budgetförutsättningar, 

tas upp i styr och ledningsgrupp där det protokollförs. 

SUS (se www.susam.se) och Indikatorer för finansiell samordning (se www.nnsfinsam.se) skall 

användas vid uppföljning och avrapportering till förbundet och de nationella parterna, samt 

hälsoenkät. 

10. HUR IMPLEMENTERAS VUNNA ERFARENHETER? 

Kontinuerlig avstämning kommer att ske gentemot operativ chef och in i arbetsgrupperna (IFO-vuxen 

& Integrationsenheten), av de resultat som projektet kommer fram till, och hur dessa kan användas i 

verksamheten löpande.    

Positiva erfarenheter från projektet kommer att användas i socialtjänstens verksamhet och 

förmedlas vidare till andra verksamheter inom samordningsförbundet södra vätterbyggden. 

Erfarenheterna kommer att förmedlas skriftligt och via någon form av avslutningskonferens.    

Det finns ett engagemang och en politisk förankring från socialförvaltningen i Habo, att vilja 

implementera projektidén efter projekttiden om resultatet visar sig vara bra och behovet kvarstår. 

Habo kommun vill via bidrag från samordningsförbundet komma igång, testa och förhoppningsvis 

implementera nya insatser för arbetsmarknadsinriktade åtgärder i kommunen.  

Styrgruppen ansvarar tillsammans med resurspersoner i kommunen för implementering för av 

eventuell fortsättning av projektet i Habo kommun.   

11. KONTAKTPERSONER i berörda organisationer 

Bengt Olsson, Integrationschef Habo kommun, 036-442 83 45, bengt.olsson@habokommun.se 

Birgitta Berglund Ågren, IFO-chef Habo kommun, 036-442 83 25, birgitta.agren@habokommun.se  

Sofia Nyström, 1:e socialsekreterare IFO Habo kommun, 036-442 83 25, 

sofia.nystrom@habokommun.se  
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